
 

 

COLLEGEBESLUIT 

Onderwerp:  
 

Datum vergadering/ 
agendanummer  

Kenmerk: 
1357339 

2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) SVHW 2015 

  

Commissie: 
 

 Openbaar: 
 

BBVnr: 1356680   

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard 

Overwegende, dat: 

1. De samenstelling van de Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling SVHW per 1 

januari 2019 wijzigt; 

2. Artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 een strijdigheid met de 

Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen bevat en het noodzakelijk is om 

deze strijdigheid te verhelpen. 

Gelet op 

1. De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 en in het bijzonder artikel 24 (Wijziging)  

BESLUIT: 

In te stemmen met de volgende wijzingen van de GR SVHW 2015: 

I. Aanhef 

Van: 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta, de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, 

Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, 

Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, 

Woudrichem en Zederik en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale 

Afvalstoffendienst Hoeksche Waard, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft; 

In: 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta en de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, 

Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, 

Krimpenerwaard, Lansingerland, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Westvoorne, 

Woudrichem en Zederik, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft; 

 



 

 

II. Artikel 1(Definities) lid e 

Van: 

Deelnemers: de aan de Regeling deelnemende colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, 

Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, 

Lansingerland, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Woudrichem en 

Zederik en de dagelijks besturen van het waterschap Hollandse Delta en van de Regionale 

Afvalstoffendienst Hoeksche Waard; 

In: 

Deelnemers: de aan de Regeling deelnemende colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, 

Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, 

Lansingerland, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Westvoorne, Woudrichem en 

Zederik en het  dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta; 

 

III. Artikel 1(Definities) lid h 

Van: 

Vertegenwoordigende organen: de raden van de deelnemende gemeenten, het algemeen bestuur van 

het waterschap Hollandse Delta en het algemeen bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst 

Hoeksche Waard; 

In: 

Vertegenwoordigende organen: de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur 

van het waterschap Hollandse Delta; 

 

IV. Artikel 6 (Samenstelling)  

Van: 

1. Aan het hoofd van het SVHW staat het Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur bestaat uit 23 

leden. 

2. Het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta wijst uit zijn midden twee leden aan, 

ieder met stemrecht voor de helft van het totaal aantal door het waterschap uit te brengen stemmen, 

die hem in het Algemeen bestuur vertegenwoordigen, alsmede voor elk lid een plaatsvervangend lid, 

dat het lid bij verhindering vervangt. 



 

 

3. Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wijst uit zijn 

midden een lid aan dat hem in het bestuur vertegenwoordigt, alsmede een plaatsvervangend lid, dat 

het lid bij verhindering vervangt. 

4. Het dagelijks bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard wijst uit zijn midden 

een lid aan dat hem in het bestuur vertegenwoordigt, alsmede een plaatsvervangend lid, dat het lid bij 

verhindering vervangt. 

5. Het lidmaatschap van het Algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra men ophoudt lid van het 

college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende deelnemende gemeente te zijn, dan 

wel ophoudt lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Hollandse Delta te zijn, dan wel ophoudt 

lid van het dagelijks bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst te zijn. 

6. Indien tussentijds een plaats van een lid van het Algemeen bestuur vacant of beschikbaar komt, 

wijst de Deelnemer die het aangaat, in zijn eerstvolgende vergadering, of zo dit niet mogelijk is, ten 

spoedigste daarna een nieuw lid aan. 

7. Hij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het Algemeen bestuur wordt 

benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten 

aftreden. 

8. Een lid van het Algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mede aan 

de Deelnemer die het aangaat. De desbetreffende Deelnemer doet mededeling van het ontslag aan 

het Algemeen bestuur. Het lid houdt zitting in het Algemeen bestuur totdat in de opvolging is voorzien. 

In: 

1. Aan het hoofd van het SVHW staat het Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur bestaat uit 22 

leden. 

2. Het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta wijst uit zijn midden twee leden aan, 

ieder met stemrecht voor de helft van het totaal aantal door het waterschap uit te brengen stemmen, 

die hem in het Algemeen bestuur vertegenwoordigen, alsmede voor elk lid een plaatsvervangend lid, 

dat het lid bij verhindering vervangt. 

3. Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wijst uit zijn 

midden een lid aan dat hem in het bestuur vertegenwoordigt, alsmede een plaatsvervangend lid, dat 

het lid bij verhindering vervangt. 

4. Het lidmaatschap van het Algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra men ophoudt lid van het 

college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende deelnemende gemeente te zijn, dan 

wel ophoudt lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Hollandse Delta te zijn. 

5. Indien tussentijds een plaats van een lid van het Algemeen bestuur vacant of beschikbaar komt, 

wijst de Deelnemer die het aangaat, in zijn eerstvolgende vergadering, of zo dit niet mogelijk is, ten 

spoedigste daarna een nieuw lid aan. 



 

 

6. Hij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het Algemeen bestuur wordt 

benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten 

aftreden. 

7. Een lid van het Algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn 0ntslag mede aan 

de Deelnemer die het aangaat. De desbetreffende Deelnemer doet mededeling van het ontslag aan 

het Algemeen bestuur. Het lid houdt zitting in het Algemeen bestuur totdat in de opvolging is voorzien 

 

V. Artikel 7 (Werkwijze)  

Van: 

1. Het Algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als de voorzitter of 

Dagelijks bestuur dat nodig oordeelt of ten minste één vijfde van het aantal Deelnemers daarom 

schriftelijk en met opgaaf van redenen verzoekt. 

2. De vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar. 

3. De deuren worden gesloten wanneer ten minste één vijfde van de aanwezige leden daarom 

verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. 

4. Het Algemeen bestuur besluit vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

5. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van 

hen die een stem hebben uitgebracht, tenzij deze Regeling anders bepaalt en met dien verstande dat 

het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hollandse Delta 12 stemmen heeft en de overige 

Deelnemers per Deelnemer 1 stem. 

6. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. 

7. Het Algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze Regeling een reglement 

van orde voor zijn vergaderingen vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de Deelnemers. 

8. De vergadering van het Algemeen bestuur wordt niet geopend voordat minimaal 13 van de 

Deelnemers aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Een Deelnemer kan zich laten 

vertegenwoordigen door een andere Deelnemer op voorwaarde, dat dit voor de opening van de 

vergadering van het Algemeen bestuur schriftelijk aan de voorzitter kenbaar is gemaakt. Van deze 

vertegenwoordiging wordt aantekening gemaakt op de presentielijst in het verslag van de vergadering. 

9. Indien ingevolge het achtste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, 

onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste 

vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. 

10. Op de vergadering, bedoeld in het negende lid, is het achtste lid niet van toepassing. Het 

Algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het 

achtste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien minimaal 

13 van de Deelnemers aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. 



 

 

In: 

1. Het Algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als de voorzitter of 

Dagelijks bestuur dat nodig oordeelt of ten minste één vijfde van het aantal Deelnemers daarom 

schriftelijk en met opgaaf van redenen verzoekt. 

2. De vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar. 

3. De deuren worden gesloten wanneer ten minste één vijfde van de aanwezige leden daarom 

verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. 

4. Het Algemeen bestuur besluit vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

5. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van 

hen die een stem hebben uitgebracht, tenzij deze Regeling anders bepaalt en met dien verstande dat 

het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hollandse Delta 12 stemmen heeft en de overige 

Deelnemers per Deelnemer 1 stem. 

6. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij het staken van de stemmen het nemen van een 

beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden 

heropend. 

7. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het zesde lid opnieuw 

belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen. 

8. Het Algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze Regeling een reglement 

van orde voor zijn vergaderingen vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de Deelnemers. 

9. De vergadering van het Algemeen bestuur wordt niet geopend voordat minimaal 13 van de 

Deelnemers aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Een Deelnemer kan zich laten 

vertegenwoordigen door een andere Deelnemer op voorwaarde, dat dit voor de opening van de 

vergadering van het Algemeen bestuur schriftelijk aan de voorzitter kenbaar is gemaakt. Van deze 

vertegenwoordiging wordt aantekening gemaakt op de presentielijst in het verslag van de vergadering. 

10. Indien ingevolge het negende lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, 

onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste 

vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. 

11. Op de vergadering, bedoeld in het tiende lid, is het negende lid niet van toepassing. Het Algemeen 

bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het negende lid niet 

geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien minimaal 13 van de 

Deelnemers aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. 

 

VI. Artikel 18 (Begroting) lid 6 

 

 



 

 

Van: 

Nadat deze is vastgesteld, zendt het Dagelijks bestuur, zo nodig, de begroting aan het algemeen 

bestuur van het waterschap Hollandse Delta, het algemeen bestuur van de Regionale 

Afvalstoffendienst Hoeksche Waard en de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij 

gedeputeerde staten van Zuid-Holland hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 

In: 

Nadat deze is vastgesteld, zendt het Dagelijks bestuur, zo nodig, de begroting aan het algemeen 

bestuur van het waterschap Hollandse Delta en de raden van de deelnemende gemeenten, die ter 

zake bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 

Inwerkingtreding: 

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Albrandswaard van . 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 


